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Brandskydd 

Inledning 

Brandskydd vid projektering hos Region Västerbotten skall bedrivas i ett långsiktigt perspektiv med syftet att 

vara uthålligt. Det tekniska brandskyddet i fastigheterna ska präglas av enhetlighet och kontinuitet samt vara 

både robust och flexibelt. 

 

Projektering av tekniskt brandskydd ska ske integrerat med övriga discipliner och enligt Region Västerbottens 

övriga dokument samt i övrigt enligt vedertagen branschpraxis. Fastigheterna hos Region Västerbotten ska ha 

erforderligt brandskydd utifrån aktuell lagstiftning. 

 

Region Västerbotten genom Säkerhetspartner AB tillhandahåller MetisWeb och MetisCAD för framställande av 

brandrelaterad ritningsinformation. 

 

Eventuella avvikelser gentemot gällande BBR samt Region Västerbottens egna ambitioner skall redovisas. 

Förvaltningsdokumentation 

Med förvaltningsdokumentation brand avser Region Västerbotten i första hand att sammanställa och 

tydliggöra det byggnadstekniska brandskyddet i en byggnad för att ge projektledare och driftorganisation samt 

anlitade brandprojektörer en relationsstatus över respektive byggnad inom fastighetsbeståndet. 

Förvaltningsdokumentation brand sammanfattar byggandens brandskyddsnivå vilket ska ligga till grund för 

kommande om- och tillbyggnadsprojekt samt ge stöd till driftorganisationen för att bedriva ett fullgott 

systematiskt brandskyddsarbete. 

Förvaltningsdokumentationer brand ska också ge projektledare och brandprojektör information om ev. 

avvikelser gentemot nuvarande bygglagstiftning som framkommit vid inventeringen för att ta dessa i beaktan 

vid kommande om- och tillbyggnadsprojekt. 

 

Dokumentation som ska levereras är i korthet följande: Relationshandlingar i form av BR-modell AutoCAD 

upprättade genom insticksmodulen MetisCAD, förvaltningsdokumentation brand i MS Word och PDF samt 

avvikelsedokument i MS Excel och underlag till berört fastighetssystem DeDu. 
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Underlag 

Region Västerbotten tillhandahåller tidigare upprättade brandskyddsdokumentationer och annan relevant 

information för berörd byggnad samt A-modell med relationsstatus där brandcellsgränser framgår. 

RV tillhandahåller dokumentationsmall i MS Word samt avvikelsemall i MS Excel. 

Brandmodeller 

Part som upprättar BR-modell ska göra detta utifrån anvisad mall (dwt) som innehåller en strukturerad 

lagerstruktur samt fördefinierade layouter för olika typer av branddokumentation. Denna mallfil tillhandahålls 

av Region Västerbotten. 

Modellfilsstämpel 

Samma stämpel som övriga tekniker skall användas. Stämpel erhålls vid förfrågan från 

fastighetsdokumentation@regionvasterbotten.se 

Filnamn 

Upprättade filer namnges enligt ”Anvisning Teknisk Dokumentation” 

CAD-objekt 

Mallfilen (6.1) innehåller nödvändiga Cad objekt. 

Lager 

Mallfilen (6.1) innehåller nödvändig lagerstruktur. Uppstår ett behov av att skapa nya lager kontaktas RV för 

eventuell uppdatering av mallfil. 

Brandcellsgränser 

Brandcellsgränser redovisas i A-modellen. Brandcellsgränser skall (om ej annat överenskommes) lagerindelas 

enligt SB 11, tabell 2.244. 

Rumsnummer 

Rumsnummer och rumsnamn redovisas ej på utrymningsplaner. På övriga ritningar (layouter) skall 

rumsnummer vara läsbara i utskrift. 

Situationsplan 

Innan arbete påbörjas efterfrågas senaste versionen hos Fdok@regionvasterbotten.se 

mailto:Fdok@regionvasterbotten.se
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Layouter i BR-modell 

I layout för utrymningsplan finns två alternativa texter för återsamlingsplats; dagverksamhet eller vård. 

Beroende på verksamhetens art raderas ej aktuell text. I mallfil finns två varianter av utrymningsplanslayouter, 

en variant för Nus samt en variant för övriga objekt. Detta pga. Hänvisning till olika ”larmnummer”. 

Externa referenser 

Externa referenser ska ha relativa sökvägar som följer aktuell struktur i Region Västerbottens digitala 

ritningsarkiv. 

Region Västerbottens kvar på leverans efter avslutat projekt 

• Digital information skall levereras i AutoDesk AutoCAD dwg format enligt tillhandahållen applikation. 

Informationen skall selekteras i de olika publikationerna. Upprättade layouter i mallfilen ska levereras 

kompletta för att framställa publikationer. Ej använda layouter rensas bort vid leverans. Färdiga filer 

rensas på onödigt innehåll som inte behövs för att framställa publikationer. 

• Samtliga framställda ritningar genererade till PDF format. Utrymningsplaner utskrivna på papper, 

monterade i ram samt uppsatta på vägg. 

• Uppdaterad förvaltningsdokumentation brand i text och på ritning. 

Mallar 

Mallar tillhandahålls av Region Västerbotten enligt nedan. 

• Förvaltningsdokumentation 

• Avvikelse brand 

MetisCAD 

Säkerhetspartner AB tillhandahåller RV:s mallfiler, symbolbibliotek och installationsunderlag för att använda 

applikationen MetisCAD i AutoDesk AutoCAD. För installation, avtal, support och stöd kontakta 

Säkerhetspartner på nedanstående e-postadress: 

Se bilagan MetisCAD 

 

För installation och avtal: metiscad@sakerhetspartner.se 

För support och stöd:        metiscadsupport@sakerhetspartner.se 
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